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Ülésezett a KMKF 

A szomszédos országokkal kapcsolatos nehéz ügyeket csak úgy lehet megoldani, ha közös 

bizalmat alakítunk ki – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) plenáris ülésén mondott beszédében pénteken az 

Országházban. Szijjártó Péter kifejtette: lehetne olyan stratégiát választani, hogy amíg nem 

értünk egyet a szomszédos országokkal a vitatott kérdésekben, nem vagyunk hajlandóak 

együttműködni. A kormány ehelyett azt választotta, hogy igyekszik közös sikereket elérni 

velük, hogy a határon túli magyarok mindennapi életét leginkább érintő ügyeket a 

megoldás esélyével vethesse fel. Kövér László házelnök az ülésen kiemelte, a 

nemzetállamok demokratikus legitimációjának jelenleg a világban nincs elfogadható 

alternatívája. Ami alternatíva létezik, az elfogadhatatlan: demokratikus legitimáció 

nélküli, azaz antidemokratikus, számonkérhetetlen és ezért felelősség nélküli hatalmi 

alakzatokba szerveződő, arctalan és arcátlan globális érdekcsoportok vannak, amelyek 

különféle formákban és nevek alatt át akarják venni a szuverén, demokratikus és 

nemzetközi együttműködésre képes nemzetállamok szerepét Európában. Kövér László 

elmondta: 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban valamennyi szomszédos ország a nemzeti 

ideáljai kiteljesedésének, jelenkori nemzetállama létrejöttének centenáriumát fogja 

ünnepelni. „Nekünk, magyaroknak, a 20. század történelmi veszteseinek nem lesz okunk 

ünnepelni, csak abból meríteni erőt a magunk számára, hogy minden veszteség ellenére 

túléltük a 20. századot” – fogalmazott Kövér László. Szerinte a centenáriumi évfordulókon 

a magyaroknak arra kell felhívniuk a szomszédaik figyelmét, hogy egy új térségi 

együttműködés nélkül ők, az egykori nagy győztesek a jövőben elveszíthetik a 

legfontosabbat, amit korábban nyertek: a saját nemzetállamukat. A kelet-közép-európai 

országok és nemzetek összefogása és együttműködése önmagában még nem elégséges, de 

mindenképpen elengedhetetlen feltétele annak, hogy a jövőben mindannyian 

megőrizhessük a cselekvőképes és együttműködésre nyitott, a nemzeti identitások 

védelmére alkalmas állami kereteket. 

A KMKF zárónyilatkozatban üdvözölte, hogy az elmúlt időszakban a Kárpát-medence 

országaiban tovább nőtt a sikeres, magyar-magyar választási összefogások száma. A KMKF 

plenáris ülésén elfogadott zárónyilatkozat szerint a fórum tagjainak meggyőződése, hogy a 

magyar szervezetek együttműködésének egyre szorosabbra fűzése még erősebb 

érdekképviseletet eredményezhet a jövőben, lehetővé téve a hatékony jogérvényesítést a 

kedvezőtlen helyzetben lévő, komoly kihívásokkal küzdő nemzetrészek számára is. 

Kedvezőnek tartják a résztvevők, hogy a magyar nemzetgazdaság sikerei lehetővé teszik a 

magyarországi és külhoni gazdasági élet szereplőinek hatékony együttműködését, és a 

KMKF javasolja, hogy Magyarország - gazdasági teherbíró képessége függvényében - 

folytassa és terjessze ki a gazdaságfejlesztési programok támogatását, különösen figyelve 

az olyan identitáserősítő összetevőkre, mint a magyar nyelvtudás és nyelvhasználat 

gazdasági felértékelése. 
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Megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken és a 
Csíki Sör Manufaktúra 

Megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken Románia és az Igazi Csíki 

Sört levédő Csíki Sör Manufaktúra. A két cég magyar és angol nyelvű közös közleményét a 

Csíki Sör Manufaktúra tette közzé hétfőn a közösségi oldalán. Ebben közölték, hogy az 

elmúlt időszakban folytatott konstruktív tárgyalások után mindkét fél érdekévé vált, hogy 

a Csíki Sör márkanév körüli vita barátságos úton rendeződjék. „A felek megegyeztek 

abban, hogy a Ciuc és a Csíki Sör márkanevek egymás mellett békében meg fognak férni a 

piacon. A megegyezés része, hogy minden peres ügyet a felek egymás ellen megszüntetnek. 

A mindkét fél részéről tanúsított kompromisszumos kiegyezés után a két cég bizakodóan 

néz a jövőbe és ezután több időt és energiát tud arra szánni, hogy építse kapcsolatait a 

közösséggel, partnereivel, fogyasztóival, és így most már csak arra kell összpontosítani, 

amihez a legjobban értünk: a sör készítéséhez" - áll a közös közleményben. 

A közleményt a Csíki Sör Manufaktúra a helyi közösségnek, a támogatóknak, 

Magyarország kormányának, és Hódmezővásárhely önkormányzatának címzett 

köszönetnyilvánítással toldotta meg. A megegyezésre azt követően került sor, hogy 

pénteken Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter és a hódmezővásárhelyi 

önkormányzati testület is ellátogatott a Csíki Sör Manufaktúra csíkszentsimoni gyárába, és 

a magyar kormány mindkét felet megegyezésre biztatta. A miniszter a gyárlátogatás után 

tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: azok a magyar vállalkozások, amelyek bajba 

kerülnek, számíthatnak a magyar kormány segítségére; azok a multinacionális vállalatok 

pedig, amelyek egy magyar vállalkozás kárára visszaélnek a hatalmukkal, arra 

számíthatnak, hogy a magyar kormány fel fog lépni velük szemben. 

 

Orbán–Kelemen-tárgyalás a megvalósításokról 

Folytatódik a romániai magyarság identitásának megőrzését és az oktatásfejlesztést segítő 

programok megvalósítása – állapodott meg egymással Orbán Viktor miniszterelnök, a 

Fidesz elnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Budapesten, a Fidesz székházában 

folytatott csütörtöki egyeztetésükön. A találkozón Kelemen Hunor tájékoztatta a Fidesz 

elnökét a marosvásárhelyi római katolikus iskola helyzetéről, és megtárgyalták, hogy 

Magyarország milyen segítséget tud nyújtani az ügy megnyugtató rendezéséhez. A két 

pártelnök megbeszélésén szó volt a magyar–román kétoldalú kapcsolatok 

normalizálásának lehetőségeiről is. Az RMDSZ hírlevele szerint a megbeszélésen 

hangsúlyt kapott az az Erdélyt is érintő gazdaság-élénkítő program, amely 2017-től 

Vajdaság és Kárpátalja után Romániában is elindul. A találkozót követően Kelemen Hunor 

elmondta: a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki ülése lesz az 
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első, amelyre a tavaly decemberi romániai parlamenti választásokat követően kerül sor, 

ezért kiemelt napirendi pontként tárgyalják a romániai magyarok helyzetét. 

 

A vásárhelyi katolikus líceum és a MOGYE ügyében írt levelet 
Navracsics a román oktatási miniszternek  

Kétmarosvásárhelyi oktatási intézménnyel kapcsolatban is a román oktatási miniszter 

segítségét kérte Navracsics Tibor – értesült a Magyar Nemzet. Az oktatásért, kultúráért, 

ifjúságpolitikáért és sportért felelős magyar uniós biztos a közelmúltban levélben jelezte 

Pavel Nastasenak, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, illetve a 

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium esetén sérültek, illetve veszélybe kerültek 

a magyar kisebbség anyanyelv használatához fűződő jogai. A biztos az egyetem esetén arra 

mutatott rá, magában a román oktatási törvényben is szerepel, hogy az intézmény mind 

román, mind pedig magyar nyelven elérhetővé teszi képzéseit. Ez azonban a jogszabályok 

érvénybe lépése után hat évvel sem valósult meg, ezzel pedig az egyetem megfosztja a 

magyar kisebbséget az anyanyelven való tanuláshoz fűződő jogától, és szembemegy a 

román törvényekkel. Navracsics emlékeztetett arra is, hogy az egyetemi autonómiának is 

vannak törvényi korlátai - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Gimnázium kapcsán Navracsics arra hívta fel az oktatási miniszter figyelmét, 

hogy az iskola körüli jogi eljárás miatt veszélybe került az ott tanuló mintegy négyszáz diák 

anyanyelven való tanulásához fűződő joga. A magyar biztos Nastasenak írt levelében arra 

emlékeztetett, hogy Románia az anyanyelvű oktatás garantálására mind nemzeti, mind 

nemzetközi szinten kötelezettségeket vállalt. Ezért is életbevágóan fontos biztosítani, hogy 

a magyar gimnáziumban az oktatás folytatódhasson, illetve új diákok is felvételt 

nyerhessenek oda, és megkezdhessék tanulmányaikat a jövő évben. Navracsics levelében 

azt írja, reméli, hogy számíthat a román oktatásügyi miniszter támogatására az említett 

ügyekben, s ha szükség van rá, kész akár személyesen Romániába utazni, hogy segítsen a 

megoldás megtalálásában.  

 

Ismét térítésmentesek lehetnek az anyanyelvi fordítások a polgári 
peres eljárásokban 

Jóváhagyta a szlovák kormány szerdán azt a két törvénymódosítási javaslatot, amelynek 

alapján májustól ismét térítésmentessé válhatnak az anyanyelvi fordítások a polgári peres 

eljárásokban. A Most-Híd által kezdeményezett javaslatok a polgári perrendtartásban és a 

polgári peres eljárások törvénykönyvében eszközölnek változtatást, amelyek értelmében a 

bíróságoknak ismét biztosítaniuk kell az eljárások lefordítását regionális, illetve kisebbségi 

nyelvre, aminek költségeit az állam fedezi. Az ügy előzménye, hogy az érintett 
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jogszabályokból egy tavalyi módosítás során kiesett az anyanyelv kifejezés, aminek 

következményeként fizetőssé vált a peres dokumentumok lefordítása. Erre tavaly 

októberben a Magyar Közösség Pártja (MKP) hívta fel a figyelmet, és hangsúlyozta, hogy 

ez jelentős visszalépés az anyanyelvhasználat terén, ráadásul sérti a jogegyenlőség elvét, 

illetve az Európa Tanács (ET) nyelvi kartáját is, amelyet Szlovákia 2002-ben írta alá. Az 

MKP politikusai rámutattak: az eljárási dokumentumok fordításainak fizetőssé tétele 

komoly anyagi terhet ró azokra, akik élni szeretnének anyanyelvükkel, hiszen az iratok 

fordítása oldalanként akár 20 euróba is kerülhet, ami a nem ritkán több tíz oldalas 

dokumentumok esetében olyan jelentős költség, hogy az eljárásban részt vevő felek 

egyenjogúságához való jogát is sérti. Az ügy kapcsán a felvidéki magyar párt tavaly az 

igazságügyi tárcát is megkereste, nehezményezve az előállt helyzetet és a vonatkozó 

jogszabályok felülértékelését kérve. Az MKP kezdeményezését követően a Most-Híd 

képviselőinek egy csoportja terjesztett a kabinet elé két, a helyzet rendezését célzó 

módosítási javaslatot, s ezt hagyta most jóvá a szlovák kormány. A két 

törvénymódosításról várhatóan áprilisi ülésén dönt a pozsonyi törvényhozás. 

 

Magyar Levente: Nagy változás a vajdasági magyar családok 
gazdasági kilátásait illetően 

Egészen más helyzetről beszélhetünk ma, egy évvel a térség- és gazdaságfejlesztési 

program beindítását követően a vajdasági magyar családok kilátásait illetően – 

hangsúlyozta Magyar Levente, gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár keddi szabadkai 

sajtótájékoztatóján, ahol a Prosperitati Alapítvány által kezelt pályázatok összegzéséről 

volt szó. Az alapítvány tavaly 2400 pályázatot támogatott, mintegy négymilliárd forint 

értékben, míg a 2016 novemberében meghirdetett forduló eredménye kimagasló: 3979 

pályázóból 3799 támogatott pályázatot jelent, ami 95 százalékos teljesítmény – részletezte 

az államtitkár. Magyar Levente elmondta, a gazdasági helyzet kívánta meg leginkább, hogy 

a magyar kormány egy azonnali és bátor beavatkozással éljen és ne csak jogilag és 

kulturálisan, hanem gazdasági értelemben is támogassa a vajdasági magyarság 

megmaradását. Az idei tervek kapcsán kiemelte, miután aláírják a most nyertes 

pályázókkal a támogatási szerződést hamarosan elindul az a nagyberuházási csomag, 

amelynek keretében közel 40 milliárd forintot hagynak jóvá, annak a 33 pályázónak, akik 

megfeleltek a követelményeknek. Olyan nagyberuházásokról van szó, amelyek keretében 

gabonatározók, zöldség- és gyümölcsfeldolgozók épülnek majd. Ezen kívül néhány hét 

múlva meghirdetik a következő pályázatokat, amelyek földvásárlására és fiatal párok falusi 

házvásárlására vonatkoznak majd, emellett pedig megvalósulnak azok a fejlesztések, 

amelyek keretében vissza nem térítendő és kedvezményes hiteleket hagynak jóvá a 

mezőgazdaság, azon belül is az élelmiszeripar területén. Új állomásához érkezett a térség- 
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és gazdaságfejlesztési program, függetlenül mindazon ellenszelektől, amelyek az utóbbi 

időben fújtak, mondta Pásztor István a VMSZ elnöke. Kiemelte, tavaly és idén 6207 

vállalkozó részesült támogatásban, ez pedig egy olyan jellegű beruházás, amely beépül a 

gazdaságba, termelés, munkahelyek létesítése és nyersanyag vásárlása formájában. 

Elvárásai szerint 2017 az áttörés éve lesz, 150 millió euró áll rendelkezésre az idei 

pályázatokra és van egy felépített rendszer, amely ezzel megbirkózik, ugyanakkor a 

szerbiai politikai közeg is nyitott ennek megvalósítására. 

 

Meg kell erősíteni a külhoni magyar családi vállalkozásokat 

A gazdasági fejlesztéseket célzó összes program, és azon belül a külhoni magyar családi 

vállalkozások éve program célja, hogy a Kárpát-medencében megerősödjenek a 

vállalkozások, különösen azok, ahol házastársak, testvérek vagy több generáció képviselői 

dolgoznak együtt – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a 

külhoni magyar családi vállalkozások éve program Kárpát-medencei körútjának 

megnyitóján szerdán Szabadkán. A tematikus évek és a gazdasági támogatások célja az, 

hogy aki a szülőföldjén akar maradni, az meg tudja ezt tenni, azaz legyen munkája, tudjon 

boldogulni, tudjon gyermeket vállalni, és a gyerekek tudjanak magyar nyelvű oktatási 

intézményekbe járni - húzta alá Potápi Árpád János. A gazdasági alapú gondolkodás 

alapján a szakképzést, a fiatal vállalkozókat, most pedig a családi vállalkozásokat 

támogatja a magyar kormány. Az a cél, hogy a magyar intézményrendszer és vállalkozások 

megerősödjenek a Kárpát-medencében - mondta az államtitkár. Az idei esztendőben 230 

millió forinttal folytatódik a fiatal magyar vállalkozók támogatása, a családi vállalkozások 

támogatására pedig 600 millió forint jut, további 170 millióból pedig a kísérőprogramok 

valósulhatnak meg, azaz a program keretösszege összességében eléri az egymilliárd 

forintot. A tematikus év keretében kutatást is végeznek, hogy felmérjék az igényeket és a 

lehetőségeket. Emellett a külhoni magyar családi vállalkozások és a fiatal vállalkozók 

számára nyári képzést is tartanak. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnöke kiemelte: a külhoni magyar családi vállalkozások éve program meghirdetése 

logikus folytatása a korábbi tematikus esztendőknek. Mint mondta: nem tartja 

véletlennek, hogy a Kárpát-medencei körút éppen a Vajdaságban indult, hiszen a vajdasági 

magyar közösség már bizonyított a térség- és gazdaságfejlesztési programjával. A 

legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke emlékeztetett arra, hogy a magyar 

nemzetpolitika korábban elsősorban arra fókuszált, hogy a határon túli magyar közösségek 

identitásukban meg tudjanak maradni, és ez főként a művelődés, az oktatás és a 

tájékoztatás területén nyilvánult meg. Az utóbbi néhány évben azonban a 

nemzetpolitikában paradigmaváltás történt, és az identitásmegőrzésen túlmenően már a 

szülőföldön való szociális és gazdasági megerősödés került a középpontba. 
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Az MNT-nek több mint 24 millió dinár jut a tartományi 
költségvetésből 

Összesen 60 millió 100 ezer dinárt biztosítanak a tartományi költségvetésből a tartomány 

területén működő nemzeti tanácsoknak 2017-ben. Az erre vonatkozó szerződéseket 

csütörtökön írták alá Újvidéken. Valamivel több, mint 24 millió dinárt ítélt oda a Magyar 

Nemzeti Tanácsnak a Tartományi Titkárság. Az összeg egy részét a Nemzeti Tanács 

működésére, másik részét pedig fejlesztésére költik. A pénz nagyobb részét a média 

támogatására, illetve a Szabadkán felépülő magyar médiaház felépítésére fordítják – 

mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. „Az egyik legnagyobb beruházásunk a Pannon 

médiaháznak az elkészítése, és nyilvánvalóan, hogy a pénzek nagy része oda fog menni, de 

én úgy gondolom, hogy más médiumokra is oda fogunk figyelni, tehát a tartományiakra 

is.” A korábbi évekhez képest növekedett a Magyar Nemzeti Tanácsnak juttatott 

tartományi támogatás összege, a köztársasági támogatásé azonban csökkent. A községek is 

igen kevés eszközt tudnak erre a célra áldozni – fogalmazott az MNT elnöke. Nyilas Mihály 

tartományi oktatási és kisebbségügyi titkár szerint a tartomány támogatása az országos 

akcióterv megvalósítása szempontjából is nagyon fontos.  

 

Tájékoztató körút Kárpátalján a magyar kormány 
gazdaságfejlesztési támogatásáról 

A kárpátaljai magyar vállalkozások számára a magyar kormány által az Egán Ede 

Gazdaságfejlesztési Program idei szakaszában nyújtott támogatások igényelhetőségéről 

tart kétnapos tájékoztató körutat Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a Felső-Tisza-vidék szórványtelepülésein. 

Magyar Levente csütörtökön, a técsői Hollósy Simon Középiskolában nagy érdeklődés 

mellett tartott előadása után az MTI-nek elmondta: egész Kárpátalján szeretnék 

megszólítani a magyar embereket, akik a nehézségek ellenére szülőföldjükön maradtak, és 

ott próbálják a boldogulásukat megtalálni. Emlékeztetett arra, hogy a lehetőséggel már 

tavaly óta élhetnek Kárpátalján: 2016-ban a magyar kormány gazdaságfejlesztési projektje 

keretében több mint ezer kárpátaljai magyar vállalkozó jutott kétmilliárd forintnyi 

összértékben támogatáshoz. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kormány folytatja 

Kárpátalján a tavaly elkezdett programot, mert Ukrajnában és a kárpátaljai régióban 

megfogalmazása szerint nincs az a segítség, ami ne kelne el. Az idén is több milliárd forint 

áll rendelkezésre erre a célra – mondta az államtitkár, és arra biztatott mindenkit, hogy 

nyújtsa be a pályázatát, mert ha érvényes, akkor nyerni fog, hiszen a forrásnak nincs felső 

korlátja. Érdemes pályázni a mezőgazdaság területén, valamint minden kis- és 

középvállalkozásnak eszközbeszerzésre, modernizációhoz szükséges forrásra – jelezte. 
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Magyar Levente elmondta, kárpátaljai körútjának első állomása Técső, a szórványvidék 

egyik központja. Fontosnak nevezte, hogy – mivel a szórványba nehezebben jut el az 

információ – személyesen szólítsa meg a tömbterülettől távol élő magyarokat, vállalkozás 

indítására biztatva őket. Magyar Levente március 15-én Beregszászon jelentette be, hogy a 

magyar kormány 2017-ben 20 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatásban és 

kedvezményes hitelben részesíti a kárpátaljai magyar vállalkozásokat. 
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